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2.1 Pengertian beton mutu tinggi

Beton terbuat dari bahan semen portland, air, agregat (agregat kasar dan

halus) dalam proporsi perbandingan tertentu dengan atau tanpa bahan tambah

pembentuk massa padat (SK-SNIT-15-03, 1991).

Beton mutu tinggi didefinisikan sebagai beton dengan kuat tekan melebihi

41 MPa. Jenis material dasar yang digunakan untuk menghasilkan beton mutu

tinggi ini pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan jenis material dasar yang

digunakan untuk memproduksi beton mum normal. Pada dasarnya beton

merupakan material komposit yang bersifat sangat heterogen yang terdiri atas

unsur-unsur seperti pasta semen, agregat, zona kontak antara pasta semen-

agregat, rongga-rongga kosong (void). Oleh karena itu, perilaku mekanik beton,

seperti kekuatan tekannya, tentunya akan dipengaruhi oleh karakteristik unsur-

unsur penyusunnya(Suhud, 1999).

Berbagai teknik telah dikembangkan untuk dapat meningkatkan mutu beton

tinggi. Teknik-teknik yang digunakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk

memperbaiki dan menyempurhakan salah satu komponen/material dasar

pembentuk beton. Dengan memanfaatkan teknik-teknik tertentu, beton dengan

kekuatan 80-100 MPa dapat dengan mudah dihasilkan.



Penambahan superplasticizer pada beton mempunyai pengaruh dalam

meningkatkan workabilitas beton sampai pada tingkat yang lebih besar. Bahan ini

digolongkan sebagai sarana untuk menghasilkan beton 'mengalir* tanpa terjadinya

pemisahan yang tak diinginkan, dan umumnya terjadi pada beton dengan jumlah

air yang besar. Altematif lain, bahan ini dapat digunakan untuk meningkatkan

kekuatan beton, karena memungkinkan pengurangan kadar air guna

mempertahankan workabilitas yang sama (L.J. Murdock & Brook, 1991).

Pori-pori mempunyai peranan yang penting pada beton, kuat tekan beton

sangat tergantung pada pori-pori. Misalnya, jika pori-pori kurang dari 2 persen,

kuat tekan beton dapat mencapai lebih dari 600 kg/cm2. Volume pori-pori dapat

diturunkan dengan menurunkan rasio air semen dan pemakaian air pada beton,

misalnya dengan pemakaian superplasticizer, sehingga memungkinkan untuk

membuat beton mutu tinggi.

Secara umum partikel semen dalam air cenderung untuk berkohesi satu sama

lain sehingga partikel semen akan menggumpal. Dengan menambahkan bahan

tambah superplasticizer partikel semen akan saling melepaskan diri dan

terdispersi dan pada akhirnya dapat menurunkan viskositas semen (KAO

Indonesia Chemicals,2002).

Tujuan dari penambahan kimia adalah untukmemperbaiki sifat-sifat tertentu

dari campuran beton lunak dan keras. Takaran bahan tambahan kimia ini sangat

sedikit dibandingkan dengan bahan utama, bahan kimia tambahan tidak dapat

mengoreksi komposisi spesi beton yang buruk. Karenanya hams diusahakan



komposisi beton seoptimal mungkin dengan bahan-bahan dasar yang cocok

(Gideon Kusuma,1994).

2.2 Hasil penelitian yang pernah dilakukan

2.2.1 Arif dan Anton (2000)

Arif dan Anton menyampaikan hasil test percobaan di laboratorium atas

sempel beton mutu 55 MPa dengan superplasticizer untuk bahan tambah kimia,

silica fume dan fly ash sebagai bahan tambah mineral, percobaan dilakukan

dengan sampel berbentuk silinder dengan jumlah sempel 140 buah, menghasilkan

kuat tekan yang diperoleh melebihi 55 MPa. Tetapi penelitian terbatas pada

penambahan konsentrasi silica fume dan fly ash dengan penambahan

superplasticizer ym% tidak ditentukan dosisnya (coba-coba).

2.2.2 Sapartono (1991)

Penelitian ini telah menghasilkan beton bermutu tinggi dengan kadar semen

480 kg/m3 dan w/c=0,32 mencapai kuat tekan rata-rata 85 MPa dengan benda uji

berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm pada umur 28 hari dengan bahan tambah

superplasticizer. Dari peneliti yang sama, penggunaan superplasticizer mampu

meningkatkan slump pada kondisi w/c yang sangat rendah (w/c= 0,28 dan nilai

slump awal = 1,5 cm), yaitu mencapai nilai slump 9,5 cm pada penambahan

superplasticizer dengan dosis 1,25, nilai slump 12,5 cm pada penambahan

superrplasticizer dengan dosis 1,5%, dan nilai slump 18,5 pada penambahan

superplasticizer dengan dosis 2%.



2.2.3 Richard G., dkk (1996)

Richard G,dkk menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa penambahan

superplastisizer antara 0,9 % sampai 1,14 % berat semen berpengaruh pada

peningkatan nilai slump antara 80-240 mm dan dapat meningkatkan workabilitas,

kuat tekan yang dihasilkan mencapai 60 - 100 MPa atau setara dengan 600 -

1000 kg/cm2

2.3 Penelitian yang akan dilakukan

Pada penelitian eksperimental ini akan dicari kuat tekan beton yang

memenuhi K-500 dengan menggunakan variasi superplasticizer dan dosis yang

telah ditentukan yaitu 0,4%; 0,6%; 0,8%; 1,0%; 1,2%; 1,4%; 1,6% terhadap berat

semen.


